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10ساعت زمان جلسه :      21/02/1400تاریخ جلسه:  دانشکده 8کالس مکان جلسه :         

   دستور جلسه:
 1399-400بررسی برنامه فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاري در خرداد ماه نیمسال دوم سال تحصیلی  -1
  کارشناسی پرستاري  8انجام هماهنگی هاي الزم براي برگزاري آزمون فاینال دانشجویان ترم  -2
 جناب آقاي پوررحیمی و درابتداي جلسهشد.  برگزار دانشکده 8محل کالس در  10راس ساعت اکثریت اعضا حضور با 		فاینالجلسه کمیته  جلسـه:  کلیات

تصمیم  سپس درمورد موضوعات زیر بحث وو  نمودندطرح م موضـوع جلسـه را   ،گویی به اعضـاي محترم  خوش آمدضـمن   )دبیر کمیتهسـرکار خانم اقوامی(  
  گیري بعمل آمد.

استراحت) باشد که از این تعداد جدول  جهتایستگاه  2ایسـتگاه پاسخدهی به سوال+   8ایسـتگاه(   10تعداد کل ایسـتگاه ها  مقرر شـد   مصـوبات جلسـه:  
  ایستگاههاي تخصیص یافته به گروههاي مختلف به شرح زیر می باشد:

  مجموع  گروه سالمت جامعه  ، مادر و نوزادگروه اطفال  گروه ویژه و اورژانس  گروه داخلی و جراحی  نام گروه آموزشی
  واحد 27  واحد 4  واحد 8  واحد 5  واحد 10  تعداد واحدهاي کارآموزي
تعداد ایستگاههاي آزمون 

  ایستگاه 8  ایستگاه 1  ایستگاه 2  ایستگاه 2  ایستگاه 3  فاینال مختص گروه

در محل مرکز آزمون  14-8نفر) از ســاعت   23روز دوم  -نفر 24گروه( روز اول  2در دو روز و در  23/03/1400و  22/03در مورخ فاینال مقرر شــد آزمون 
هر  نمره چک لیست 3/2مصـوب شد نمره هر ایستگاه از بیست نمره اعالم شود و اگر دانشجو دوسوم   برگزار شـود. ( خیابان صـفا)  دانشـگاه  صـالحیت بالینی 

هر  در درصد نمره چک لیست آن ایستگاه می باشد. 70قبول محسوب می شود. مالك قبولی در هر ایستگاه کسب  به دست آوردایسـتگاه  آن  از ایسـتگاه را 
روز آزمون لیسـتی جهت انجام حضـور و غیاب دانشـجویان و ثبت نمره آنها در آن ایستگاه موجود باشد.پیامکی با محتواي زمان و محل برگزاري    ایسـتگاه در  

 گردد.ارسال آزمون براي دانشـجویان ارسـال شـود و یک هفته قبل از زمان برگزاري آزمون پیامک یادآوري با همان محتوا مجددا براي اطالع به دانشـجویان     
هماهنگی هاي الزم جهت برگزاري آزمون در محل مرکز آزمون صالحیت دقیقه) می باشد.  6دقیقه( میانگین  7تا  5زمان اختصـاص یافته براي هر ایسـتگاه   

ــد نامه اي جهت   ــورت گرفت. مقرر ش ــت محترم  فاینال اطالع از مفاد برنامه آزمونبالینی توســط جناب آقاي پوررحیمی با جناب آقاي اوجاقلو ص براي ریاس
  ارسال شود.جناب آقاي دکتر ایوب پزشکی پزشکی دانشکده 

 -سرکار خانم افشین جو -سرکار خانم دکترنسرین جعفري -سرکار خانم اقوامی -جناب آقاي پوررحیمی -سرکار خانم دکتر حجت انصاري حاضرین جلسه:
  سرکار خانم ابراهیمی  -سرکار خانم روحانی

  سرکار خانم آوازه :غایبین جلسه
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